
mooier
dan ooit

een royaal bezoek 
voor groepen

Paleis Het Loo is het meest authentieke 17e-eeuwse paleis 

van het Nederlandse koningshuis. Meer dan driehonderd jaar 

woonden en werkten hier de Oranjes. Je krijgt een inkijk in het 

leven van de bewoners en je ziet hoe dit paleis ooit hun thuis was.



Vanaf het entreegebouw wandel je over het 

stallenplein en de stallenlaan in circa tien minuten 

naar het paleis en de tuinen. Via de ondergrondse 

grand foyer loop je naar de paleisvertrekken of 

bezoek je de tentoonstelling ‘de Oranjes’.

In het paleis zijn er twee routes, elk met een 

audioverhaal dat het paleis en zijn bewoners  

tot leven laat komen. 

Paleisroutes (circa 30 minuten)

• “Willem en Mary”:  koning-stadhouder Willem III 

en zijn echtgenote koningin Mary laten in  

de 17e eeuw Paleis Het Loo bouwen en zijn de 

eerste bewoners.

• “Huis van Wilhelmina”:  de 19e- en 20e-eeuwse 

vertrekken van koningin Wilhelmina en haar 

familieleden. Wilhelmina is de overgrootmoeder 

van koning Willem-Alexander.

De Oranjes (circa 60 minuten)

De vaste tentoonstelling over het Huis van Oranje. 

Met kunstwerken, persoonlijke objecten en foto’s 

nemen we je mee in de geschiedenis van de 

Nederlandse monarchie en het leven van de 

Oranjes.

De paleistuin (circa 60 minuten)

Willem III en Mary laten achter het paleis een grote 

baroktuin aanleggen. Hier kunnen ze hun macht en 

rijkdom in volle glorie laten zien: hoge fonteinen, 

imposante tuinbeelden en geurende bloemen en 

planten. De tuin behoort nog steeds tot een van de 

mooiste van Europa.

Het stallenplein (circa 45 minuten)

In de koetshuizen is een grote collectie koninklijke 

rijtuigen en auto’s te zien. 

De Oranjewandeling (circa 30 minuten)

Achter de paleistuin ligt het paleispark. Dit 

romantische landschap met kronkelende paden, 

vijvers en bruggetjes heeft een andere sfeer dan 

de barokke paleistuin.

 
zien en doen



Tickets

Er zijn twee soorten tickets. 

• Het Paleis Het Loo ticket (inclusief het tuinticket).

• Het tuinticket. Deze is alleen voor bezoek aan de 

paleistuin, het stallenplein en de Oranjewandeling.

Paleisroutes

In het paleis zijn er twee routes. Tijdens het bestellen 

van de tickets kies je een starttijd en de paleisroute 

waarmee je wilt beginnen. Daarna kun je ook de 

tweede route volgen. Kom ten minste een half uur  

voor de starttijd naar Paleis Het Loo.

Een paleisroute volg je zelfstandig met een 

audioverhaal in het Nederlands, Engels of Duits. Deze 

is te beluisteren op je eigen smartphone en met eigen 

koptelefoon. Tegen betaling is een audiotoestel te 

reserveren.

Rondleiding paleistuin (circa 60 minuten)

De gids van Paleis Het Loo neemt je mee in de 

paleistuin en vertelt over de symboliek van de beelden, 

fonteinen en bijzondere bloemen en planten.

Eten en drinken

Maak een bezoek aan Paleis Het Loo compleet met 

een koffiepauze, lunch of borrel. Voor groepen is er een 

uitgebreid aanbod van horeca-arrangementen.

Groepsvoorwaarden voor touroperators

• Groepsbezoek moet van tevoren worden 

gereserveerd via reserveringen@paleishetloo.nl.

• Parkeren voor bussen is gratis.

• Gratis toegang voor één gids of chauffeur  

per groep van 15 personen.

Openingstijden

Maandag: 13.00 – 17.00 uur (vanaf voorjaar 2023)

Dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 uur

Afwijkende openingstijden zijn te vinden  

op paleishetloo.nl.

Wij helpen je graag bij het plannen van jouw 

reservering en kijken ernaar uit om jouw groep  

op Paleis Het Loo te ontvangen.

T +31 (0)55 577 24 00

E sales@paleishetloo.nl

I paleishetloo.nl/bezoek/groepen

Bezoekadres

Hoofdingang aan de Amersfoortseweg (parkeerplaats)

Navigatieadres

Koninklijk Park 16, Apeldoorn

Google Maps

Zoekterm ‘parkeerplaats Paleis Het Loo’

A1

A50A12

bezoek

afstand Apeldoorn - 
Amsterdam 90 km

Apeldoorn
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